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آموزش آشپزی

عکس  روز

: مواد	الزم	
300	گرم 	 قارچ	
1	لیوان 	 شیر	
2	عدد 	 پیاز	

300	گرم خامه	غلیظ	
2	قاشق	غذا	خوری ماست	چکیده	
2	قاشق	مربا	خوری 	 پودر	سیر	

بــه	مقدار	 نمک،	فلفل	سیاه،	کره،	آب	لیمو	ترش	
مورد	نیاز

روش	تهیه:	
قارچ	ها	را	به	صورت	درشت	خرد	کنید.

در	ظرفــی	مقداری	نمک،	آب	لیمو	ترش	و	آب	ریخته	
و	قارچ	های	خرد	شده	را	داخل	آن	ریخته	و	پس	از	نیم	

ساعت	آبکشی	کنید	و	بشویید.
درون	تابه	ای	پیازها	را	به	صورت	ریز	رنده	کرده	و	آن	را	

روی	حرارت	قرار	دهید	تا	آبش	گرفته	شود.
در	تابه	مقداری	کره	بریزید	تا	پیازها	با	کره	سرخ	شوند.
قارچ	هــا	را	به	پیازها	افزوده	و	تفت	دهید	تا	آب	قارچ	

گرفته	شود.
در	مخلوط	کن	ماســت	و	نیمــی	از	خامه	را	بریزید	و	
مخلوط	کرده	و	شــیر	را	هم	کم	کم	به	ماســت	و	خامه	

اضافه	نمایید	تا	یکدست	شوند.
در	این	مرحله	قارچ	و	پیاز	را	همراه	پودر	ســیر،	فلفل	و	
نمک	به	مخلوط	کن	بیافزایید	تا	کامال	مخلوط	شوند.

پس	از	مخلوط	شدن	تمام	مواد	با	هم	مواد	را	در	قابلمه	
ریخته	و	روی	حرارت	قرار	دهید.

باقی	خامه	را	به	ســس	افزوده	و	بگذارید	ســس	روی	
حرارت	به	غلظت	الزم	برسد.

درون	نان	باگت	را	به	سس	قارچ	آغشته	کنید.
پس	از	ســرخ	کردن	هات	داگ	بالفاصله	روی	آن	پنیر	

ورقه	ای	بگذارید	تا	با	حرارت	هات	داگ	آب	شود.
هــات	داگ	و	پنیــر	را	داخل	نان	بگذارید	و	برش	های	
گوجه،	کاهو	و	خیار	شــور	را	نیز	روی	آن	قرار	داده	و	

نوش	جان	کنید.
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سس مخصوص هات داگ

برای اجتناب از بحران می توانید
 از سیاست سکوت استفاده کنید.
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برداشت گل محمدی   - ایمان حامی خواه

پارسیان

نکته

کاریکاتور

اوصاف تو کردیم همه ورد زبان را
بر مهر تو کردیم سراسر دل و جان را
از دیده مرا آب روانست ز مهرت

هم در سر مهر تو کنم روح و روان را
گر وی نظری افکند از مهر به حالم

چون ذّره به عیوق رساند دو جهان را
دانی سر و جان در ره عشقت که فدا کرد؟
آن کس که نترسید چنین سود و زیان را

راهیست خطرناک درین بادیه رفتن
لیکن خطری نیست درین راهروان را
آنست که دل بردن ما پیش تو سهلست

اینست که دلداده پسندد همه آن را
آوخ که بمردیم درین درد و کسی نیست

کز لطف دوایی کند این درد نهان را
گر بگذرد از روی تلّطف بر ما دوست
در دیده کنم جای چنان سرو روان را

هرکس که دو ابروی تو با غمزه ی خون ریز
بیند بکند جان سپر آن تیر و کمان را
انگشت تحیر بگزم چون که ببینم
از قدرت معبود جهان ماه رخان را

قوانین جهانی موفقیتجهان ملک خاتون  

63. قانون عدم ختم معامله
چنانجه در معامله متوجه 
شدید از شرایط راضی 

نیستید به معنی تمام شدن 
آن معامله نیست، بلکه شما 
باید از طرف مقابل تقاضای 
بررسی مجدد را بخواهید.

سبک زندگی

به	اعتقاد	بیشتر	کارشناسان	و	مشــاوران،	در	ازدواج	
عــالوه	بر	کفویت	و	تناســب	خانوادگــی	در	ابعاد	
اقتصادی،	اجتماعی،	فرهنگی،	اعتقادی	و	سیاســی،	
اصالــت	خانوادگی	نیز	بایــد	موردتوجه	قرار	بگیرد	
اما	گاهی	برخی	از	دختران	و	پســران	باوجود	داشتن	
ویژگی	های	خوب،	تنها	به	علت	داشــتن	سوءپیشینه	
یکی	از	اعضای	خانواده	برچسب	بی	اصالتی	می	خورند	
و	خودشان	را	برای	همیشه	از	ازدواج	محروم	می	کنند.	
برای	بررســی	این	موضوع	با	دکتر	مجید	محمودی	
مظفر،	روانشناس،	عضو	هیئت	علمی	دانشگاه	و	رئیس	
انجمن	هماهنگی	مراکز	تخصصی	ازدواج	و	خانواده	

کشور	گفت	وگویی	انجام	شده	است.
آیا محروم شــدن از ازدواج به خاطر سوءپیشینه 

عضوی از خانواده تصمیم درستی است؟
عالوه	بر	تناسب	فرهنگی	و	اقتصادی،	پیشینه	خانوادگی	
تأثیر	زیادی	در	موفقیت	ازدواج	دارد.	ازاین	رو،	اگرچه	
سوءپیشــینه	یکی	از	اعضای	خانواده	در	ازدواج	فرد	
بی	تأثیر	نیست	اما	اینکه	فردی	به	این	دلیل	خودش	را	
از	ازدواج	محروم	کند،	تصمیم	به	شدت	غلطی	است.	
فرد	باید	بپذیــرد	خطاهای	عضوی	از	خانواده	اش	بر	
عهده	او	نیست	و	یا	او	نقشی	در	آن	خطا	یا	جرم	نداشته	
است؛	بنابراین	نباید	خودش	را	به	خاطر	اشتباه	دیگران	

از	ازدواج	محروم	کند.
محروم	شدن	از	ازدواج	به	خاطر	سوءپیشینه	عضوی	
از	خانواده	نشان	دهنده	عزت	نفس	پایین	فرد	است.	این	
افراد	غالباً	با	محروم	کردن	خودشــان	از	ازدواج	یک	
خشم	به	شدت	عجیبی	نسبت	به	خانواده	خصوصاً	فرد	
خطــاکار	پیدا	می	کنند	که	این	امر	اوضاع	را	بدتر	کرده	

و	بر	روی	روابط	خانوادگی	نیز	تأثیر	منفی	می	گذارد.	
توصیه	می	کنــم	برای	آنکه	به	طرف	مقابلتان	اطمینان	
دهید	که	شخصیت	شــما	جدای	از	فضای	حاکم	بر	
خانواده	تــان	اســت	روی	مهارت	ها	و	خصوصیات	
اخالقی	خودتان	کارکنید	و	به	دنبال	وجهه	اجتماعی	

مثبتی	برای	خود	در	جامعه	باشید.
چنین فردی باوجود پیشینه منفی عضوی از خانواده 
چطور می تواند ازدواج موفقی داشته باشد تا بعداً 

مورد تحقیر و سرزنش طرف مقابل قرار نگیرد؟
عدم	سوءپیشــینه	خانوادگی	لزوماً	به	معنای	داشتن	
ازدواج	موفق	نیست.	خیلی	از	خانواده	ها	سوءپیشینه	
ندارند	اما	مگر	همه	آن	ها	ازدواج	های	موفقی	دارند؟!	
خیــر.	راز	و	رمزهای	یــک	ازدواج	موفق	در	خیلی	از	
مواقع	برمی	گــردد	به	مهارت	هــای	زندگی	کردن.	
چنانچه	فرد	مهارت	های	زندگی	مشترک	را	بداند	حتی	
باوجود	پیشینه	منفی	عضوی	از	خانواده	اش	می	تواند	
ازدواج	موفقــی	را	رقم	بزند.	همچنین	یکی	از	نکات	
مهم	برای	ازدواج	موفق	در	این	شرایط	خاص	صداقت	
و	شــفافیت	در	بیان	حقایق	است.	اگر	فرد	در	مراحل	
خواســتگاری	همه	چیز	را	شفاف	برای	طرف	مقابل	
توضیح	دهد،	مشکلی	به	وجود	نخواهد	آمد.دقت	کنید	
الزم	نیست	در	همان	جلسه	اول	این	موضوع	را	مطرح	
کنید	چراکه	در	همان	ابتدابه	ســاکن	منجر	به	مخالفت	
طرف	مقابل	و	خانواده	اش	می	شــود.	بعد	از	دیدار	و	
آشــنایی	اولیه	و	قبل	از	ایجاد	وابستگی	بین	طرفین،	
می	توانید	موضوع	سوءپیشــینه	عضو	خانواده	تان	را	
مطرح	کنید.	چنانچه	فــرد	این	موضوع	را	در	مراحل	
پایانی	خواستگاری	و	بعد	از	ایجاد	وابستگی	بیان	نماید،	

احتمال	این	وجود	دارد	تا	طرف	مقابل	به	دلیل	عالقه	
و	وابستگی	این	فرد	را	انتخاب	کند	اما	بعدها	فرد	مورد	

سرزنش	و	تحقیر	قرار	خواهد	گرفت.
آیا ازدواج با فردی که پیشــینه خانوادگی خوبی 

ندارند، عاقالنه است؟
سوءپیشــینه	یکی	از	اعضای	خانواده	دلیل	برنداشتن	
اصالــت	خانوادگی	فرد	نیســت	بلکــه	باید	علت	
سوءپیشــینه	را	بررســی	کرد	و	در	رابطه	با	خانواده	
تحقیقات	الزم	را	انجام	داد.	ممکن	است	پدر	خانواده	
بــه	دلیل	جرائم	مالی	در	زندان	باشــد	اما	جرائم	مالی	
می	تواند	اختالس	باشد	یا	قرض	و	ورشکستگی؛	لذا	
با	تحقیق	به	راحتی	می	توان	فهمید	که	علت	سوءپیشینه	
عضــوی	از	خانــواده	طرف	مقابل	چه	بوده	اســت.	
همچنین	باید	بررسی	شود	که	سوءپیشینه	در	خانواده	
به	چه	مقدار	بوده	و	چند	نفر	از	اعضای	خانواده	درگیر	
جرم	و	خطا	بوده	اند.	اگر	جرم	در	خانواده	موردی	باشد،	
این	امر	باید	موردبررسی	قرار	بگیرد	که	آیا	آن	جرم	بر	
روی	خانــواده	هم	تأثیرگذار	بوده	یا	خیر.	گاهی	یک	
خانواده	ای	بســیار	خوب	هستند	اما	یکی	از	فرزندان	
بــه	دلیل	ضعف	اعتمادبه	نفس	به	مصرف	مواد	مخدر	
گرایش	پیداکرده،	این	به	معنای	سوءپیشینه	خانوادگی	
قلمداد	نمی	شود.	در	این	صورت	عاقالنه	این	است	که	
بررسی	و	تحقیق	در	این	ازدواج	با	صرف	وقت	و	دقت	

بیشتری	انجام	شود.
در	ایــن	نــوع	ازدواج	تعامــالت	خانوادگی	باید	
بیشــتر	باشد	و	در	رفت	وآمدها	به	نکات	ریز	ارتباط	
خانوادگــی	مثل	احترام	به	بزرگ	تر،	ادبیات	خانواده	

و...	دقت	کنید.

با کسی که سوء پیشینه خانوادگی دارد ازدواج کنیم؟

کودک و نوجوان

اینکه	فرزند	شــما	غیراجتماعی	بزرگ	شــود	طبیعتا	
موضوع	خوشایندی	نیست	زیرا	روابط	اجتماعی	مبنای	

موفقیت	در	کار	است.
روابط	اجتماعی	بین	کودکان	برای	ایجاد	تعادل	در	خانه	
بسیار	مهم	است.	کودکان	باید	در	هر	محیطی	که	هستند	

با	قوانین	تعامل	اجتماعی	سالم	تربیت	شوند.
کودکان	زینت	زندگی	هستند	و	والدین	در	دنیا	به	آن	ها	
افتخــار	می	کنند،	پس	باید	با	آن	ها	خوب	برخورد	کرد	
و	تا	حد	امکان	ســعی	در	افزایش	روابط	اجتماعی	بین	
او	و	فرزندان	داشــت؛	بنابراین	بــرای	تقویت	روابط	
بین	اعضــای	خانواده	باید	کار	های	زیادی	انجام	دهید	
و	روحیه	همــکاری	و	محبت	را	بین	اعضای	خانواده	
گسترش	دهید،	تالش	کنید	تا	بچه	ها	از	یکدیگر	بیاموزند	
و	از	تجربیات	خود	استفاده	کنند.	شما	باید	بتوانید	قوانینی	
را	تنظیم	کنید	که	کودکان	بر	اساس	آن	با	یکدیگر	رفتار	

کنند.
روش های جدید برای تقویت روابط بین کودکان

برای	تقویت	روابط	اجتماعی	بین	کودکان	از	روش	های	
مدرن	شناســایی	شده	توســط	روانشناسان	پیروی	و	
مراقب	باشــید	که	از	تبعیض	بین	کودکان	خودداری	
کنید،	زیرا	این	امر	اثرات	منفی	زیادی	بر	زندگی	کودک	
دارد.	تبعیض	بین	فرزندان	ممکن	اســت	بر	روابط	بین	
فرزنــدان	و	میزان	عالقه	آن	ها	به	یکدیگر	تأثیر	بگذارد	
که	باعث	ایجاد	نفرت	بین	آن	ها	شــده	و	روحیه	آن	ها	

را	از	بین	می	برد.
والدین	و	اطرافیان	برای	اینکه	از	افزایش	فاصله	بین	بچه	ها	
و	قطع	شدن	راه	های	ارتباطی	بین	آن	ها	جلوگیری	کنند،	
باید	نکاتــی	را	برای	تقویت	روابط	بین	خود	و	کودک	

رعایت	کنند.
اهداف تحکیم روابط

تقویت	روابط	اجتماعی	بین	فرزندان	باید	هدف	هر	پدر	
و	مادری	باشد،	پس	سعی	کنید	با	کودک	خود	صحبت	
کنید	و	تا	سطح	فکر	کودک	خود	را	پایین	بیاورید.	سعی	
کنید	توانایی	فکر	کردن،	احترام	به	احساسات	کودک	و	
عالقمندی	های	او	را	افزایش	دهید،	مراقب	خواسته	ها	
و	عالیق	کودک	باشــید	تا	بتواند	ظرفیت	ذهنی	خود	را	
افزایش	دهد،	همچنین	بین	خود	و	کودک	یک	راه	حل	
ایجاد	و	ســعی	کنید	تمام	تالش	خود	را	برای	کمک	به	

کودک	و	فداکاری	برای	او	به	کار	گیرید.
به کودک خود گوش دهید

تا	جایی	که	امکان	دارد	به	حرف	های	بچه	ها	گوش	کرده	
و	سعی	کنید	سد	هایی	را	که	بین	شما	و	آن	ها	قرار	دارد	
بشــکنید.	از	سرزنش	زیاد	فرزندتان	بپرهیزید	تا	رابطه	

شما	با	او	تحت	تأثیر	قرار	نگیرد.

برابری در بین کودکان
خوب	بدانید	که	تســاوی	بین	بچه	ها	ممکن	است	در	
خیلی	چیز	ها	باشد،	تساوی	بین	بچه	ها	برابری	در	غذا	
و	در	مجالس	است	و	از	مقایسه	بچه	ها	در	کار	هایی	که	
انجام	می	دهند	بپرهیزید،	به	کودک	نگوئید	»مثل	برادرتان	

ورزش	کنید«.
تعادل در تنبیه کودک

برخی	از	والدین	برای	تحکیم	روابط	اجتماعی	ممکن	
اســت	در	صورت	ارتکاب	هر	اشــتباهی	ولو	ساده	از	
ســوی	کودک،	او	را	تنبیه	کننــد	و	در	مقابل،	با	کودک	
دیگر	که	اشتباهی	مرتکب	می	شود،	مسامحه	کرده	و	او	
را	ببخشند؛	این	تبعیض	بر	شخصیت	خاص	فرزندان	و	
روابط	بین	آن	ها	تأثیر	می	گذارد	و	کودک	ممکن	است	از	
برادر	خود	که	مورد	توجه	و	مراقبت	والدین	است	متنفر	
شود؛	بنابراین	شما	باید	تا	جایی	که	می	توانید	بین	فرزندان	

خود	عدالت	را	برقرار	کنید.

چگونه روابط اجتماعی کودکان را تقویت کنیم؟


